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Bevezetés 

A neve kezdőbetűiről Rási-ként ismert Rabbi Slomo ben Jichák (vagy: Slomo 
Jicháki), 1040–1105 között élt Franciaországban, Troyes városában. Bortermelés-
sel foglalkozott, és emellett kora egyik legnagyobb tóratudósa volt.  

Magyar nyelven először most jelenik meg egy teljes gyüjtemény Rásinak a 
Tórához írt magyarázataiból. Mindez Georg (Gyuri) Katcz ügyvéd úr jóvoltából, aki 
küldetésének tekinti Rási tanításának terjesztését, és szívén viseli kommentárjának 
magyar nyelvű kiadását. Teszi ezt szüleinek, dr. Katcz Sándornak (Alexander) és 
Schwartz Irénnek illetve a Soában elhunyt nagyszüleinek és nagynénjeinek emléké-
re. Az ő nagylelkű támogatásának köszönhető, hogy a zsidó klasszikusok magyar 
nyelvű kiadásáról ismert kiadónk most ennek a jelentős műnek a kiadására is 
vállalkozhatott.  

Rási, akit az egész zsidó világ autentikus szövegmagyarázónak ismeri el, a 
Bibliához és a Babiloni Talmudhoz írt kommentárokat. Az ő Tóra-kommentárja volt 
az első, nyomtatásban megjelent héber nyelvű könyv (Reggio Calabria, 1475). 
Kommentárja szinte minden hagyományos héber Tóra-kiadásban benne van. Rási 
olyan népszerűvé vált, hogy más rabbinikus kommentárok kinyomtatásához is a 
„Rási-írás”-ként ismert betűkészletet használják. (Ez nem azt jelenti, hogy maga Rási 
ilyen betűkkel írt volna, hanem csak azt, hogy a nyomdászok ilyen betűkkel szedték 
kommentárját.) 

Rási a zsidó történelem egyik legnehezebb korszakában élt. Végigszenvedte a 
Nyugat-Európán végigdúló első keresztes hadjáratot, s élményeit szívettépő liturgi-
kus versekben örökítette meg. Fia nem volt, volt viszont három rendkívül tanult leá-
nya. Kései kéziratai közül jó néhány lányai leírásában maradt ránk. Báálé-Hátoszá-
fot (Talmud-kommentátorok) néven emlegetett vejei és unokái a következő nemze-
dékek legkiválóbb nyugat-európai akadémiáinak vezetői voltak.  

Rási Tóra-kommentárjai hagyományos és kritikai módszerek bonyolult kombiná-
ciójára épülnek. Rási sok esetben híven idézi egy-egy vers talmudi értelmezéseit, 
míg más esetekben inkább a betű szerinti magyarázatot választja. Ez a látszólagos 
következetlenség számos későbbi tanulmányozóját késztette arra, hogy valamilyen 
mélyebb rendszert keressen ebben. A lubavicsi rebbe például egy olyan értelmezési 
rendszert állított fel, mely szerint Rási elsősorban a Biblia egyszerű jelentését 
magyarázza, és csak azokban az esetekben folyamodott a homiletikai értelmezés 
eszközeihez, ha azok a szöveg egy nehezen érthető részének egyedüli magyarázatát 
adják. 

A hagyományos értelmezések idézésekor a klasszikus rabbinikus irodalom széles 
spektrumát veszi igénybe, köztük a Talmud mellett a tárgumokat (amelyek fontos 
támpontként szolgálnak számára a homályos értelmű héber szavak lefordításában), 
a homiletikai és halachikus Midrást. Annak ellenére, hogy minden magyarázata 
valamilyen forrásra alapul, az itt közölt fordításban csak egyes helyeken jeleztük e 
forrásokat, mivel mindegyik jelölése túlságosan növelte volna a terjedelmet. 
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Rási sok esetben a héber szavakat általa „lááz”-nak nevezett korabeli francia 
megfelelőikkel fordította, miáltal a középkori francia nyelv egyik legkorábbi írásos 
feljegyzése is neki köszönhető. Gyakran idézi két spanyol zsidó tudós, Menáchem 
ben Szruk és Dunas ben Labrat lexikográfiai és nyelvtani munkáit. 

Kijelenthető, hogy Rási a legkiválóbb tanítók képességeivel rendelkezett. 
Megérezte, hol találják majd nehezen érthetőnek a tanulók az anyagot, és olyan ma-
gyarázatokat adott, amelyeknek mind a kezdők, mint a tapasztalt tudósok hasznukat 
vehetik. Itt jegyezzük meg, hogy értelmezéseiben Rási egyes helyeken az idézett 
mondatrészletet beépíti magába a magyarázatba, másutt viszont az idézett szó vagy 
szavak után új mondattal kezdi kommentárját. 

Az itt közreadott fordításhoz több héber kommentárt és angol fordítást is 
felhasználtunk, ilyen például a Sáj lámorá (Jeruzsálem, 2003), Chájim Dov Chavel 
rabbi tudományos Rási kiadása és kommentárja (Jeruzsálem, 1982), a The Metsu-
dah Chumash/Rashi (New Jersey, 2001), a Mesorah Publications Ltd. (New 
York, 1995) kiadása és a The Pentateuch and Rashi Commentary, The Jewish 
Publication Society kiadása (Philadelphia, 1949). 

Kiadásunkban a magyar fordításba ágyazva szerepel Rási eredeti héber szövege, 
hogy ezáltal még könnyebben lehessen azonosítani a héber szövegrészek magyar 
megfelelőit. E fordítási-szerkesztési elvet még olyan esetekben is betartottuk, amikor 
az eredeti héber mondat szórendjének hű követése kicsit nehezebben megérhető 
szórendet eredményezett a magyar fordításban. Legyen az olvasó jutalma e nehéz-
ségekért a Szentírás nyelvének jobb megértése, gyakorlása. 

A most megjelent kommentárnak előfutára volt az 1998–99-ban megjelent rövid 
Rási válogatás, amely annak idején a Gut Sábesz hetilap harmadik évfolyamában 
jelent meg, és a 2007–08-ban megjelent Szemelvények Rásinak a Tórához írt 
kommentárjából című sorozat. A közreadott mű már tartalmazza a teljes hetisza-
kasz héber és magyar szövegét is. Külön fejezzük ki köszönetünket Dr. Klár And-
rásnak is, aki könyvkiadási munkánkban mindig mellettünk áll! 

A kommentár kiadásával nagy feladatra vállalkoztunk, és ehhez kérjük az Önök 
segítségét is. Megjegyzéseiket, észrevételeiket kérjük, juttassák el hozzánk a rasi@ 
zsido.com email címre. 

 
Budapest, 5770. tévét 24. 

 
 

Oberlander Báruch  
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Möcorá (3Mózes 14–15.) ְמצָֹרע ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Az előző hetiszakasz tárgyalta a möcorá (leprás, poklos személy) jeleit – a leprás 
olyan spirituális betegséggel sújtott személy, akit ez a kór rituálisan tisztátalanná 
tesz. Az e heti tórai olvasmány annak részletezésével kezdődik, hogy a 
gyógyultnak ítélt leprást miképpen tisztítja meg a kohanita (pap) egy olyan 
különleges eljárással, amelyhez két madár, forrásvíz, egy cserépedény, egy 
darab cédrusfa, egy skarlátvörös fonal és egy nyaláb izsóp szükséges.  
 (3Mózes 14:1–32.) 

• Egy házon is kiütközhetnek a „poklosság” jelei, azaz vöröses vagy zöldes foltok 
jelenhetnek meg a falain. Egy tizenkilenc napig tartó folyamat során a kohanita 
eldönti, hogy a ház megtisztítható-e, vagy le kell rombolni.  (3Mózes 14:33–57.) 

• Rituális tisztátalanságot idézhet elő egy férfinál magjának vagy valamilyen más 
váladékának folyása, vagy nőnél a menstruáció, vagy egyéb vérfolyás, mely 
állapotból a mikvében való megmerítkezéssel kell megtisztulni.  (3Mózes 15.) 

 
  )א, ויקרא יד(.  ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרהָוהַֹוְיַדֵּבר ְי

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (3Mózes 14:1.) 

 
  )ב, ויקרא יד(.  ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן,זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו

Ez legyen a törvény a poklosról megtisztulása napján: vezessék a 
paphoz... (3Mózes 14:2.) 

 a törvény a poklosról megtisztulása... –  ָטֳהָרתֹוּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום
napján... – ְמַלֵּמד – Ez azt tanítja, – ֶׁשֵאין ְמַטֲהִרין אֹותֹו ַּבַּלְיָלה – hogy éjszaka nem 
nyilvánítjuk tisztának.1 

 
  )ג, ויקרא יד(.  ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע,ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

...és a pap menjen ki a táboron kívül, és nézze meg a pap, és íme, 
meggyógyult a poklosság sebéből a poklos... (3Mózes 14:3.) 

                                                 
1 Mivel az áll a szövegben: „megtisztulása napján.” 
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 A három táboron – חּוץ ִלְׁשלָֹׁשה ַמֲחנֹות – ...a táboron kívül... – ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה
kívül, – ֶׁשִּנְׁשַּתַּלח ָׁשם – amelyből kilett küldve – ִּביֵמי ִחּלּוטֹו – nyilvánvaló 
tisztátalanságának idején.2 

 
, ויקרא יד(.  ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב,ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות

  )ד

Akkor parancsolja meg a pap, hogy vegyenek annak, akinek meg kell 
tisztulnia, két eleven tiszta madarat és cédrusfát, karmazsint és izsópot. 
(3Mózes 14:4.) 

 Kizárva [ily módon] a „tréfá”-t.3 – ְּפָרט ִלְטֵרפֹות – ...eleven… – ַחּיֹות
ט ְלעֹוף ָטֵמאְּפָר – ...tiszta… – ְטהֹרֹות  – Kizárva [ily módon] a tisztátalan4 

madarat.  
 Mert [ezek] a kiütések a láson hárá a (pletyka) – ְלִפי ֶׁשַהְּנָגִעים ָּבִאין ַעל ָלׁשֹון ָהָרע –

[bűne miatt] keletkeznek, – ֶׁשהּוא ַמֲעֵׂשה ִּפְטּפּוֵטי ְדָבִרים – amely cselekedet fecsegés 
[révén valósul meg], – ְלִפיָכְך ֻהְזְקקּו ְלָטֳהָרתֹו – s ezért [a szenvedő] megtisztulása 
érdekében szükségesek – ִצֳּפִרים ֶׁשְּמַפְטְּפִטין ָּתִמיד – a madarak, amelyek szakadatlanul 
fecsegnek, – ְּבִצְפצּוף קֹול – csicseregnek. 

 Egy magas fa fájára esett a] – ְלִפי ֶׁשַהְּנָגִעים – ...cédrusfát… – ְוֵעץ ֶאֶרז
választás,] mert ezek a kiütések – ָּבִאין ַעל ַּגּסּות ָהרּוַח – az ember dölyfössége miatt 
keletkeznek. 

ֵּפאַמה ַּתָּקָנתֹו ְוִיְתַר – .karmazsint (usni toláát) és izsópot… – ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב  – 
Mi a megoldás a számára, hogy meggyógyuljon? – ַיְׁשִּפיל ַעְצמֹו ִמַּגֲאָותֹו – Ereszkedjék 
alá rátartiságából,5 – ְּכתֹוַלַעת ּוְכֵאזֹוב – akár a féreg6 és akár az izsóp [amely egy 
hajlékony, alacsony növény]. 

 .Egy cédrusfa vesszőt –  ֶׁשל ֶאֶרזַמֵּקל – ...cédrusfát… – ֵעץ ֶאֶרז
 Egy – ָלׁשֹון ֶׁשל ֶצֶמר ָצבּוַע ְזהֹוִרית – ...karmazsint… – ּוְׁשִני תֹוַלַעת

karmazsinszínűre festett gyapjúcsíkot. 
 

                                                 
2 Az izraeliták tábora a pusztaságban három koncentrikus táborhelyből állt: egy az izraeliták 

számára, egy Lévi törzse számára és egy a pusztai sátorszentély, a Miskán számára. 
Lásd fentebb a 13:46-hoz fűzött Rási-kommentárt. Először, ha még kétségek merülnek 
fel, az esetleges poklost a saját házába zárják el; mihelyst egyértelműen tisztátalannak 
nyilvánítják, elkülönítik a táboron kívülre. 

3 Vagyis az olyan állatot, amely súlyos szervi fogyatékossága következtében legfeljebb egy 
éven belül elpusztulna. 

4 Azaz nem kóser. 
5 Azaz alázkodjék meg. 
6 A „toláát” (karmazsin) „férget” is jelenthet. 
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  )ה, ויקרא יד(.  ֶאל ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים,ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָׁשַחט ֶאת ַהִּצּפֹור ָהֶאָחת

És parancsolja meg a pap, hogy vágja le az egyik madarat 
cserépedényben forrásvíz fölött. (3Mózes 14:5.) 

 Először belehelyezi – נֹוֵתן אֹוָתם ְּתִחָּלה ִּבְכִלי – ...forrásvíz fölött... – ַעל ַמִים ַחִּיים
[a vizet] egy edénybe, – ּפֹור ִנָּכר ָּבֶהםְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ַּדם ִצ  – [pont annyit,] hogy a madár vére 
felismerhető legyen benne7, – ְוַכָּמה ֵהם – és mennyi ez? – ְרִביִעית – Egy negyed 
[log].8 

 
ם ְוֵאת  ְוָטַבל אֹוָת,ֶאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ִיַּקח אָֹתּה ְוֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת ָהֵאזֹב

  )ו, ויקרא יד(. ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ְּבַדם ַהִּצּפֹר ַהְּׁשֻחָטה ַעל ַהַּמִים ַהַחִּיים

Fogja meg az élő madarat és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot; és 
mártsa ezeket és az élő madarat a levágott madár vérébe, a forrásvíz 
fölött. (3Mózes 14:6.) 

 Arra tanít – ְמַלֵּמד – ...Fogja meg az élő madarat – ֶאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ִיַּקח אָֹתּה
téged, – ֶׁשֵאינֹו אֹוְגָדּה ִעָּמֶהם – hogy nem kötötték össze [a madarat] a többivel, –  ֶאָּלא
 és az izsópot – ְוָהֵאזֹוב – de a fát – ֲאָבל ָהֵעץ – ,hanem külön hagyták – ַמְפִריָׁשּה ְלַעְצָמּה
 ahogy – ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר – ,egybekötötték a karmazsinnal – ְּכרּוִכין ַיַחד ִּבְלׁשֹון ַהְּזהֹוִרית –
írva van: – ְוֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת ָהֵאזֹב – „…a cédrusfát, a karmazsint és az 
izsópot” – ִקיָחה ַאַחת ִלְׁשָלְׁשָּתן – mindhármat egybe kell venni. – ָיכֹול – Vajon, –  ְּכֵׁשם
 – ,ugyanúgy, ahogy [a madár] nem volt az összekötöttek között – ֶׁשֵאיָנּה ִּבְכַלל ֲאֻגָּדה
 Ezért – ַּתְלמּוד לֹוַמר – ?nem értendő a merítettek közé sem – ָּכְך לֹא ִתְהֶיה ִּבְכַלל ְטִביָלה
van írva: – ְוָטַבל אֹוָתם ְוֵאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה – „…és mártsa ezeket és az élő madarat” – 
 .visszatették a madarat a merítettek közé [vagyis] – ֶהֱחִזיר ֶאת ַהִּצּפֹור ִלְכַלל ְטִביָלה

 
.  ְוִטֲהרֹו ְוִׁשַּלח ֶאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה,ֶׁשַבע ְּפָעִמיםְוִהָּזה ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמן ַהָּצַרַעת 

  )ז, ויקרא יד(

És hintsen hétszer arra, akinek a poklosságtól meg kell tisztulnia és 
jelentse ki tisztának és bocsássa el az élő madarat a mező felé. (3Mózes 
14:7.) 

 
 ְוָיַׁשב , ַהִּמַּטֵהר ֶאת ְּבָגָדיו ְוִגַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר ְוַאַחר ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנהְוִכֶּבס

  )ח, ויקרא יד(. ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ִׁשְבַעת ָיִמים

                                                 
7 Amikor belekeveredik a vízbe. 
8 86 ml. 
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És mossa meg a ruháit az, akinek meg kell tisztulnia, borotválja le 
minden szőrét, és mosakodjék meg vízben, és tiszta lesz; azután 
bemehet a táborba; de maradjon sátrán kívül hét napig. (3Mózes 14:8.) 

 – ,Ez azt tanítja – ְמַלֵּמד – ...de maradjon sátrán kívül… – ְוָיַׁשב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו
 .hogy [hét napig] tilos házaséletet élni – ֶׁשָאסּור ְּבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה

 
ְוָהָיה ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְיַגַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ְזָקנֹו ְוֵאת ַּגּבֹת ֵעיָניו ְוֶאת ָּכל ְׂשָערֹו 

  )ט, ויקרא יד(.  ְוִכֶּבס ֶאת ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוָטֵהר,ְיַגֵּלַח

És ez lesz a hetedik napon: borotválja le minden szőrét, fejének haját, 
szakállát, szemöldökét, minden szőrét borotválja le; mossa meg ruháit, 
és fürössze testét vízben, és tiszta lesz. (3Mózes 14:9.) 

ְוגֹוֵמרֶאת ָּכל ְׂשָערֹו   – …minden szőrét... – ְּכָלל – [Ebben a felsorolásban] egy 
gyűjtőfogalom [szerepel], – ּוְפָרט – majd részletek [következnek], – ּוְכָלל – majd [újra] 
egy gyűjtőfogalom, – ְלָהִביא – hogy benne foglaltassék, – ָּכל ְמקֹום ִּכּנּוס ֵׂשָער ְוִנְרֶאה – 
minden olyan testrész, ahol látható szőrzet van.9 

 
 ּוְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ,ַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּתִמיִמים ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמהּו

  )י, ויקרא יד(. סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְולֹג ֶאָחד ָׁשֶמן

A nyolcadik napon vegyen két ép juhot és egy nőstényjuhot, egyéveset, 
hibátlant, három tized lánglisztet lisztáldozatul, olajjal keverve és egy 
lóg olajat. (3Mózes 14:10.) 

 .Vétekáldozatnak – ְלַחָּטאת – ...és egy nőstényjuhot... – ְוַכְבָׂשה ַאַחת
 E három –  ְכָבִשֹים ַהָּללּוְלִנְסֵּכי ְׁשלָֹׁשה – ....három tized [éfá]... – ּוְׁשלָֹׁשה ֶעְשֹרִֹנים

juh italáldozatához, – ֶׁשַחָּטאתֹו ַוֲאָׁשמֹו ֶׁשל ְמצָֹרע – ugyanis a möcorá vétekáldozata és 
bűnáldozata – ְטעּוִנין ְנָסִכים – italáldozatokat [is] megkövetel.10 

 Hogy hétszer hintsen –  ֶׁשַבעְלַהּזֹות ָעָליו – .és egy lóg olajat... – ְולֹג ֶאָחד ָׁשֶמן
[vele] rá11, – ְוִלֵּתן ִמֶּמּנּו ַעל ְּתנּוְך ָאְזנֹו – és hogy tegyen belőle füle tnuch-jára –  ּוַמַּתן
 és tegyen [belőle] hüvelykjeire.12 – ְּבהֹונֹות

                                                 
9 A Jismáél rabbi által (Sámuel imája – Zsidó imakönyv 30. old.) számba vett 

tóraértelmezési logikai szabályok hatodik elve megköveteli, hogy, ebben az esetben, a 
gyűjtőfogalom olyan esetekre terjessze ki a szabályt, amelyek összhangban vannak a 
felsorolt részletek jellegzetességeivel. Ebben az esetben tehát azt, hogy „minden 
szőrét”, azokra a területekre korlátozódik, ahol a szőrszálak sűrűn, egymás mellett 
nőnek, valamint a test látható részeire. 

10 Ez akkor is így van, ha más vétek- és bűnáldozatokat nem kell italáldozatokkal kísérni; 
lásd a 22. verset. Az italáldozatokkal kapcsolatos törvényeket illetően lásd a 4Mózes 
15-öt. 
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  )יא, ויקרא יד(. הָֹוה ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני ְי,ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ַהְמַטֵהר ֵאת ָהִאיׁש ַהִּמַּטֵהר ְואָֹתם

És a tisztítást végző pap állítsa az Örökkévaló színe elé a férfit, akinek 
meg kell tisztulnia, és ezeket a dolgokat a találkozás sátrának 
bejáratánál. (3Mózes 14:11.) 

'ִלְפֵני ה  – ...az Örökkévaló színe elé... – ְּבַׁשַער ִנָּקנֹור – A Nikánor kapunál, – 
 – ְלִפי ֶׁשהּוא ְמֻחַּסר ִּכּפּוִרים – ,és nem magában a [külső] udvarban – ְולֹא ָּבֲעָזָרה ַעְצָמּה
ugyanis még nem nyert engesztelést.13 

 
 ְוֵהִניף אָֹתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ,ג ַהָּׁשֶמןְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְוִהְקִריב אֹתֹו ְלָאָׁשם ְוֶאת לֹ

  )יב, ויקרא יד(. ְיהָֹוה

És vegye a pap az egyik juhot és vigye be bűnáldozatul és a lóg olajat és 
lengesse azokat lengetéssel az Örökkévaló színe előtt. (3Mózes 14:12.) 

 – ַיְקִריֶבּנּו ְלתֹוְך ָהֲעָזָרה – ...és vigye be be bűnáldozatul... – ְוִהְקִריב אֹתֹו ְלָאָׁשם
Vigye azt be a [külső] udvarba14 – ְלֵׁשם ָאָׁשם – bűnáldozat [bemutatása] céljából. 

 ,Mert [addig] kell lengetni – ֶׁשהּוא ָטעּון ְּתנּוָפה ַחי – ...és lengesse... – ְוֵהִניף
[amíg még] él.15 

                                                                                                                                      
 
11 Lásd 16. vers. 
12 Lásd 17. vers. 
13 Vagyis még nem mutatta be vétekáldozatát, jóllehet már alámerült a mikvében és átesett 

a tisztító rituálén. A Második Szentélyben található Nikánor kapu a nagyobb külső 
udvarból vezetett az izraeliták belső udvarába, és azon túl a kohaniták udvarába. A 
külső udvar volt az a hely, ahol számos, a Szentély-szolgálathoz szükséges 
melléktevékenységet végeztek (mint például az oltárra helyezendő tűzifa megtisztítása, a 
legtöbb kohanita szentélyszolgálati ruháinak tárolása, stb.), itt kaptak helyet egyes 
hivatalok, ám magának a tényleges Szentély-szolgálatnak egyetlen elemét sem itt 
végezték el. A már majdnem megtisztított möcorá-t beengedték a nők udvarába, de 
azon túl már nem mehetett. Annak ellenére, hogy nem léphetett be az izraeliták 
udvarába, azt megengedték neki, hogy odalépjen a külső udvarba vezető Nikánor 
kapuhoz, mert ezzel eleget tehetett az „Örökkévaló színe előtt állás” parancsának. 
Miután a megtisztulandó személy odaállt a Nikánor kapuhoz, mindkét kezét benyújtotta 
rajta az izraeliták udvarának légterébe, ami ugyan rendes körülmények között tilos egy 
„engesztelést még nem nyert” személy számára, ezen különleges esetben azonban 
mégis engedélyezett, hiszen a micva másképpen nem lenne teljesíthető. 

14 A hikriv szó jelentheti azt is, hogy „hozza/vigye [be]”, és azt is, hogy „mutassa be”. Jelen 
esetben ez nyilvánvalóan az első jelentésre utal, hiszen az állat még nem lett levágva. 

15 Az állat levágását ugyanis csupán majd a 13. vers említi. 
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אָֹתםְוֵהִניף   – ...és lengesse azokat... – ֶאת ָהָאָׁשם ְוֶאת ַהּלֹג – A bűnáldozatot és 
a lóg-ot.16 

 
 ִּכי ַּכַחָּטאת ,ְוָׁשַחט ֶאת ַהֶּכֶבׂש ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ַהַחָּטאת ְוֶאת ָהעָֹלה ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש

  )יג, קרא ידוי(. ָהָאָׁשם הּוא ַלּכֵֹהן קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא

És vágja le a juhot azon a helyen, ahol levágják a vétekáldozatot és az 
égőáldozatot, a szent helyen; mert éppúgy, mint a vétekáldozat, a 
bűnáldozat is a papé, legszentebb ez. (3Mózes 14:13.) 

ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח  – .azon a helyen, ahol levágják stb – ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ְוגֹוֵמר
 – ?És miért mondja [ezt] a vers – ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר – .Az oltár északi oldalában – ַּבָּצפֹון
 a bűnáldozat [törvényéről] – ְּבתֹוַרת ָאָׁשם – Nem hangzott-e már el – ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר
szóló tanításban, – ְּבַפְרַׁשת ַצו ֶאת ַאֲהרֹן – a Cáv et Áháron [kezdetű] hetiszakaszban17, 
 – ?hogy a bűnáldozatot az északi [oldalon] kell levágni – ֶׁשָהָאָׁשם ָטעּון ְׁשִחיָטה ַּבָּצפֹון –
ָּיָצא ֶזה ִמְּכַלל ֶׁש – mert ez [a bűnáldozat] [,Ezt a szabályt azért ismétli meg a Tóra] – ְלִפי
ִלּדֹון  – ,kivétellé vált a bűnáldozatokra vonatkozó általános szabály alól – ֲאָׁשמֹות
 – ָיכֹול ְּתֵהא ְׁשִחיָטתֹו – .amennyiben ezt [a Nikánor kapuhoz] kell helyezni – ְּבַהֲעָמָדה
Talán az [állat] levágását [is] – תֹוִּבְמקֹום ַהֲעָמָד  – elhelyezésének helyén kell 
[elvégezni]?18 – ְלָכְך ֶנֱאַמר – Ezért áll az [a szövegben, hogy]: –  ְוָׁשַחט ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט
 És vágja le [a juhot] azon a helyen, ahol levágják [a vétekáldozatot és az„ – ְוגֹוֵמר
égőáldozatot],”19 stb. 

ָּטאתִּכי ַּכַח  – …mert éppúgy, mint a vétekáldozat... – ִּכי ְּכָכל ַהַחָּטאֹות – 
Mert, mint minden vétekáldozat, – ָהָאָׁשם ַהֶּזה הּוא ַלּכֵֹהן – ez a bűnáldozat is a papé. 
 Tekintettel mindazokra a szolgálatokra, amelyek a – ְּבָכל ֲעבֹודֹות ַהְּתלּויֹות ַּבּכֵֹהן –
kohén-től függnek,20 – ִהְׁשָוה ָאָׁשם ֶזה – ez a bűnáldozat egyenlővé tétetett – ְלַחָּטאת – 
a vétekáldozattal, – ֶׁשלֹא תֹאַמר – [hogy] ne mondhasd, hogy – הֹוִאיל ְוָיָצא ָדמֹו – mivel 
a vére eltér – ִמְּכַלל ְׁשָאר ֲאָׁשמֹות – a többi bűnáldozatra [vonatkozó] általános szabály 
alól, – ִלָּנֵתן ַעל ְּתנּוְך ּוְבהֹונֹות – [azzal, hogy] azt a [fül] porcos részére, valamint az 
ujjakra kell kenni, – לֹא ְיֵהא ָטעּון ַמַּתן ָּדִמים ְוֵאמּוִרים ְלַגֵּבי ִמְזֵּבַח – ezért21 nem kell a vért 
és a bemutatandó részeket az oltárra helyezni.22 – ְלָכְך ֶנֱאַמר – Ezért áll az [a 

                                                 
16 Azt a lóg olajat, amellyel majd a megtisztulandó személy hüvelykjeit, stb. fogja megkenni. 
17 Fentebb 7:2. 
18 És nem az oltár északi oldalában? 
19 Úgy ebben a versben, mint a 7:3-ban. 
20 Vagyis amelyeket a kohén végez el. 
21 Vagyis mivel egy szempontból ez az áldozat nem hasonlít a többi bűnáldozatra, azt 

gondolhatnánk, hogy más szempontból sem hasonlít a többi bűnáldozatra. 
22 Itt újfent a Jismáél rabbi féle értelmezési módok tizenegyedik szabálya lett alkalmazva 

(Zsidó imakönyv uo. 31. old.): Mindent, ami egyszer ki lett emelve a rá vonatkozó 
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szövegben, hogy]: – ִּכי ַּכַחָּטאת ָהָאָׁשם הּוא ַלּכֵֹהן – „…mert éppúgy, mint a 
vétekáldozat, a bűnáldozat is a papé.”23 – ָיכֹול ְיֵהא ָדמֹו ִנָּתן ְלַמְעָלה – Így netán a vért 
[az Oltáron lévő vörös csík] fölé kell hinteni, – ַּכַחָּטאת – amint a vétekáldozat 
[esetében is]? – ַּתְלמּוד לֹוַמר ְוכּו'  – Ezért van írva: stb., – ְּבתֹוַרת ּכֲֹהִנים – mint a Torát 
kohánim [midrás]ban.24 

 
 ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל ,ּוְך אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִניתְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ָהָאָׁשם ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ַעל ְּתנ

  )יד, ויקרא יד(. ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית

És vegyen a pap a bűnáldozat véréből és tegye azt a pap annak, akinek 
meg kell tisztulnia, jobb füle tnuch-jára és jobb keze hüvelykujjára és 
jobb lába hüvelykujjára. (3Mózes 14:14.) 

ּוְלׁשֹון ְּתנּוְך לֹא נֹוַדע  – ,A fül középső fala – ָּגֵדר ֶאְמָצִעי ֶׁשָּבאֶֹזן – ...tnuch... – ְּתנּוְך
ם"נרויְוַהּפֹוְתִרים קֹוִרים לֹו ט – .de a tnuch [szó etimológiája] ismeretlen számomra – ִלי  
– A magyarázók tenrum-nak nevezik.25 

 .hüvelyk [illetve nagylábujj] [Ez a] – ּגּוָדל – .hüvelykujjára... – ּבֶֹהן
 

  )טו, ויקרא יד(.  ְוָיַצק ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ַהְּׂשָמאִלית,ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּלֹג ַהָּׁשֶמן

És vegyen a pap a lóg olajból és öntse a saját bal tenyerére. (3Mózes 
14:15.) 

 
 ְוִהָּזה ִמן ַהֶּׁשֶמן ְּבֶאְצָּבעֹו ,ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַהְיָמִנית ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו ַהְּׂשָמאִלית

  )טז, ויקרא יד(. ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיהָֹוה

...és mártsa a pap jobb ujját az olajba, amely a bal tenyerén van és 
hintsen olajat ujjával hétszer az Örökkévaló színe előtt. (3Mózes 14:16.) 

                                                                                                                                      
 

általános szabály alól, hogy egy eltérő szabály alá essék, egyértelműen vissza kell 
helyezni a Tóra által előírt eredeti szabály érvénye alá, ahhoz hogy megtudjuk, hogy 
csak egy részletszabály tekintetében tér el, de nem mindenben. 

23 Mindkettő „a papé” – vagyis mindkettőre ugyanaz a szabály vonatkozik – már ami az 
Oltár vérrel való meghintését és a megfelelő testrészeknek az Oltáron való elégetését 
illeti. 

24 A Midrás így folytatja: „A vers azt mondja (3Mózes 7:1-2.): »És ez a törvény a 
bűnáldozatról; legszentebb az. Azon a helyen, ahol levágják az égőáldozatot, vágják le a 
bűnáldozatot és vérét hintse az oltárra köröskörül.« – vonatkoztatva ezt az összes 
bűnáldozatra és [különösen] a leprás bűnáldozatára, hogy a vért [a vörös vonal] alá kell 
hinteni.” 

25 Lásd Rásinak a 2Mózes 29:20-hoz írt kommentárját. 



8 A Rási kommentár a Tórához 

'ִלְפֵני ה  – ...az Örökkévaló színe előtt. – ְּכֶנֶגד ֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים – A Szentek 
Szentje felé.26 

 
אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל ּוִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו ִיֵּתן ַהּכֵֹהן ַעל ְּתנּוְך 

  )יז, ויקרא יד(.  ַעל ַּדם ָהָאָׁשם,ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית

És az olaj maradékából, amely tenyerén van, tegyen a pap annak, 
akinek meg kell tisztulnia, jobb füle cimpájára, jobb kezének 
hüvelykujjára és jobb lábának hüvelykujjára, a bűnáldozat vére fölött. 
(3Mózes 14:17.) 

 
ויקרא (.  ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהָֹוה,ְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ִיֵּתן ַעל רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר

  )יח, יד

És ami megmaradt az olajból, amely a pap tenyerén van, tegye azt 
annak fejére, akinek meg kell tisztulnia és engesztelést szerez számára a 
pap az Örökkévaló színe előtt. (3Mózes 14:18.) 

 
  )יט, א ידויקר(.  ְוַאַחר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה,ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַחָּטאת ְוִכֶּפר ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמֻּטְמָאתֹו

És a pap készítse el a vétekáldozatot és szerezzen engesztelést annak a 
számára, akinek meg kell tisztulnia tisztátalansága miatt és azután vágja 
le az égőáldozatot. (3Mózes 14:19.) 

 
  )כ, ויקרא יד(. ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוָטֵהר ,ְוֶהֱעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ַהִּמְזֵּבָחה

És áldozza a pap az égőáldozatot és lisztáldozatot az oltáron; és 
engesztelést szerez számára a pap, és ő tiszta lesz. (3Mózes 14:20.) 

ֶׁשל  – ,Azt az italáldozatot – ִמְנַחת ְנָסִכים – ...és lisztáldozatot... – ְוֶאת ַהִּמְנָחה
 amely egy állat[áldozatot] kísér.27 – ְּבֵהָמה

                                                 
26 = irányába. Ez a Szentély legbelső része, amelyben a frigyláda áll. 
27 Amely minden égőáldozatot és békeáldozatot kísér; lásd 4Mózes 15. 




